
4 INLEIDING

Inleiding
Wat leuk! Der Niederländischkurs is communicatief lesmateriaal 
Nederlands voor cursussen in de volwasseneneducatie. Het boek 
voor het A2-niveau zet het basisconcept van het eerste boek (niveau 
A1) voort en in acht lessen wordt het niveau A2 van het Europees 
Referentiekader voor Talen bereikt. Het lesmateriaal bestaat uit:

–  Kursbuch A2  
met geïntegreerde audio-CD ISBN 978-3-19-005461-9

–  Arbeitsbuch A2  
met geïntegreerde audio-CD ISBN 978-3-19-025461-3

–  Lehrwerkservice op internet www.hueber.de/wat-leuk

Het Kursbuch is ingedeeld in acht thematisch georiënteerde lessen. 
Aangezien cursisten op A2-niveau ook in staat (moeten) zijn met 
langere teksten om te gaan, bestaat het leesgedeelte Leuk. Lezen! nu 
uit twee bladzijden: links staan de oefeningen die in vier fases inge-
deeld zijn (ter voorbereiding op het lezen / opgaven bij het lezen / aan de 
slag met de tekst / na het lezen van de tekst), rechts de tekst of de teksten. 
Op deze wijze leren de cursisten om te gaan met de centrale strate-
gieën voor het lezen van teksten. Daarna volgt een nieuw luisterele-
ment, Leuk. Luisteren! De oefeningen bij deze langere en aantrekke-
lijke luisterteksten zijn ingedeeld in drie fases (ter voorbereiding op het 
luisteren / opgaven bij het luisteren / na het luisteren), zodat de cursisten 
zich ook belangrijke luisterstrategieën eigen kunnen maken. Op de 
afsluitende bladzijde Kort en bondig zijn niet alleen nieuwe gramma-
ticathema’s met een bijbehordende oefening overzichtelijk weerge-
geven, maar ook herhaling van belangrijke thema’s van niveau A1. 
Ten slotte is er aan het einde van de les, net als bij het A1-niveau, 
een controlemogelijkheid van de leerdoelen opgenomen.

Na twee lessen volgen steeds twee bladzijden die speciaal gericht 
zijn op cursisten die Nederlands beroepshalve of voor studie leren, 
maar die natuurlijk ook interessant voor de andere cursisten zijn. 
Na de laatste les is materiaal over de feestdagen in de Nederlandsta-
lige landen opgenomen. De bijlage ten slotte bestaat uit de “tweede 
delen” van de information-gap-oefeningen, een grammatica-over-
zicht A1 / A2 en de woordenschat per les, waarin de meestfrequente 
woorden vet gedrukt zijn.

Wat leuk! A2, ISBN 973-3-19-035461-0 © Hueber Verlag 2013



INLEIDING 5

Met het Arbeitsbuch kunnen de cursisten de leerstof thuis verwer-
ken en verdiepen; steeds na vier lessen is er bovendien een zelftest 
opgenomen waarmee de eigen leervooruitgang kan worden getest. 
Het werkboek wordt afgerond met een checklist voor het A2-niveau, 
in de bijlage daarvan bevinden zich de oplossingen van de oefenin-
gen (met transcripties van de luisterteksten) en de alfabetische 
woordenlijst.

De Lehrwerkservice biedt een test aan waarmee de cursist voor wat 
betreft de lessen in het lesboek op zijn niveau ingedeeld kan wor-
den. Bovendien zijn daar de kopieerbladen voor de les opgenomen: 
speelse extra activiteiten voor de les en transcripties van de niet 
gedrukte luisterteksten uit het lesboek.

In het lesmateriaal en de docentenhandleiding is gekozen voor de 
mannelijke vorm van woorden. Zo wordt bijvoorbeeld cursist 
gebruikt en niet cursiste, docent en niet docente. Het is een keuze die 
vanuit plaatsbesparende overwegingen is gemaakt, maar vooral ook 
omdat in het Nederlandstalige gebied steeds minder expliciet 
onderscheid tussen de mannelijke en vrouwelijke vormen wordt 
gemaakt.

De directe aanspreekvorm in het lesmateriaal Wat leuk! A2 is de jij-
vorm, zowel voor de cursisten in het leer- en werkboek als voor de 
docent in deze docentenhandleiding. Deze vorm is gekozen, omdat 
de jij-vorm, zeker in cursussituaties, in de Nederlandstalige gebie-
den het meest wordt gebruikt.

Wat spelling betreft, is in het lesmateriaal Wat leuk! voor de spelling 
volgens het “Groene Boekje” gekozen en niet voor de spelling van 
het “Witte Boekje”. De reden hiervoor is simpel: in het Nederlands-
talige onderwijs is de spelling volgens het “Groene Boekje” ver-
plicht.

We hebben met grote zorg en veel plezier aan het lesmateriaal voor 
Wat leuk! A2 gewerkt. Mocht je voorstellen of opmerkingen hebben 
om het materiaal nog leuker en / of beter te maken, dan stellen we 
die natuurlijk zeer op prijs!

Het Wat leuk! A2-team
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